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Maart 2021 

 

1. Doel  
Het doel van deze kwaliteitskaart is om de richtlijnen weer te geven waar de school zich aan houdt 
rondom de beheersing van het COVID-19 virus. Wij beschrijven in dit document de wijze waarop 
wij het lesgeven organiseren, de maatregelen die voor ons gelden en hoe wij die op school 
vormgeven.  
Ons doel is op veilige wijze onze onderwijstaak op sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk 
gebied, zo goed als mogelijk vorm en inhoud te geven, rekening houdend met alle maatregelen.  
We streven naar een zo veilig mogelijke school voor leerlingen en medewerkers. Dat is mogelijk 
door de adviezen uit het landelijke protocol voor het PO en de algemeen geldende maatregelen 
zorgvuldig op te volgen.   
 
De invulling van de kwaliteitskaart is afhankelijk van:  

 Geldende maatregelen, nieuwste landelijke protocol PO, adviezen RIVM/GGD/OMT. 

 Afspraken op bestuursniveau.  

 Afspraken op schoolniveau. 
 
We hebben bij de invulling van de organisatie gekeken naar: 

 Veiligheid leerlingen en leraren.  

 Belastbaarheid van het team.  

 Praktische zaken, zoals gebruik van ruimtes.  
 
De kaart is tot stand gekomen na overleg met het team en MR.  

2. Organisatie & onderwijs 
In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening:  

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  
• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.  
• De school is open, tenzij een leerling of leerkracht positief getest is. 
• Wanneer de school gesloten is, wordt geen noodopvang geboden en schakelen we zo snel 

mogelijk over op afstandsonderwijs.  

 Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.  
 
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is 
het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:  

• Een goede melding en monitoring van besmettingen;  
• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck bij bezoekers in de school;  
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.  

 

Algemene richtlijnen 
Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 .  
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 
worden. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
• Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde 

besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.  
• De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-

en-uitbraakonderzoek-kinderen.  
• Er worden geen handen geschud.  

 
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.  
Denk hierbij aan:  

• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: 
begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang.  

• Gebruik van papieren handdoekjes.  
• Hoesten/niezen in de elleboog.  
• Niet aan je gezicht zitten.  
• Oppervlakten reinigen met water en zeep.  

 
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Samenwerkplekken en 
stiltewerkplekken kunnen gebruikt worden. Deze worden regelmatig schoongemaakt met water 
en zeep.  
 
Leerlingen nemen geen spullen van huis mee. 
 
Kinderen en leerkrachten hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wij zijn echter 
terughoudender bij aanrakingen, daarom geven we nu bijvoorbeeld geen hand in de ochtend. 
Noodzakelijk contact gaan wij niet uit de weg, bijvoorbeeld bij het plakken van een pleister. We 
houden ons aan de hygiënemaatregelen zoals gesteld door de overheid/RIVM.  
 
Na school gaan alle leerlingen direct naar huis. 
 
Alle leerlingen gaan volledig naar school, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar 
en tot volwassenen.  
 
Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen 
met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.  
 
Ouders/verzorgers van jonge leerlingen wordt verzocht: 

 hun kinderen kleding aan te laten trekken die ze zelfstandig aan- en uit kunnen trekken en 
open- en vast kunnen maken (knopen van broeken, klittenband e.d.) 

 om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk door de leerlingen zelf 
geopend/gesloten kan worden.  

 

Lesaanbod  
 Het reguliere lesrooster en lesaanbod wordt gevolgd.  

 Excursies, groepsactiviteiten en vieringen e.d. gaan niet door of vinden alleen plaats in 
aanwezigheid van leerlingen en personeel. 

 Ondersteuning door ouders/vrijwilligers bij leeractiviteiten is niet mogelijk in de school.  

 Externe, professionele begeleiders, en stagiaires, worden toegelaten om de leerlingen te 
begeleiden. Ook zij zullen geïnformeerd worden over de hygiëne maatregelen in de 
school, de gezondheidscheck wordt toegepast. 

 Zingen in de klas mag, het gebruik van blaasinstrumenten ook.  
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Sport- en spel 
• Voor en na sport- en spelmomenten wassen leerlingen en personeel de handen volgens 

richtlijn.  
• Gymles in de gymzaal (vrijdag, voor groep 3 t/m 8) is toegestaan, douchen ook (tenzij de 

sportaccommodatie andere richtlijnen hanteert).  
• Groep 1/2 maakt gebruik van het speellokaal in de school voor de gymles. 
• Buitenspelen is toegestaan. De leerkrachten houden toezicht, en houden hierbij 1,5 meter 

afstand van elkaar. 
• Als gymmen in De Rijp mogelijk is, gaan we met de bus naar de gymzaal. De leerkracht 

draagt een mondkapje in de bus. We houden bij of kinderen gezond zijn als ze gebruik 
maken van de bus (richtlijnen busvervoer). 

 

Eten en drinken  
• Iedereen moet goed zijn handen wassen voor het eten en drinken.  
• Alleen voorverpakte traktaties meenemen, geen eigen gemaakte traktaties bij 

verjaardagen. 
 
Wij willen voor de leerlingen een zo gewoon mogelijke schooldag behouden. Dat betekent dat we 
de adviezen rond werken in cohorten (subgroepen) niet zullen opvolgen. Daar is om verschillende 
redenen voor gekozen. Wij werken daarom in onze reguliere groepen. Bij een positieve besmetting 
van een leerling of leerkracht moeten alle leerlingen en leerkrachten 10 dagen in quarantaine en 
stappen we zo snel mogelijk over op afstandsonderwijs. Na een negatieve testuitslag mogen 
leerkrachten en leerlingen weer in de school komen om noodopvang te bieden (zie Noodopvang).   

3. Brengen en halen van de leerlingen 
Ouders/verzorgers mogen niet in de school komen en eigenlijk ook niet op het schoolplein. Wij 
kiezen er echter voor om uw kind op het schoolplein te brengen en te halen omdat u hier 
makkelijker afstand van elkaar kunt houden dan buiten de schoolhekken. Ouders/verzorgers 
dienen zich hierbij te houden aan de volgende maatregelen: 

• Maximaal 1 ouder/verzorger per gezin 
• Een (niet-medisch) mondneusmasker te dragen. 
• Ouders blijven niet op het schoolplein. 
• Ouders komen niet te vroeg op het schoolplein om de kinderen te halen. 
• Ouders komen onder schooltijd niet op het schoolplein. 

 

Brengen 
Om 8.20 uur openen wij de deur. Buiten staat een leerkracht om de leerlingen binnen te laten en 
welkom te heten. In de school zijn leerkrachten in de onderbouw en in de midden/bovenbouw 
aanwezig om de leerlingen ook hier welkom te heten.  
 
Leerlingen gaan naar binnen: jas en tas ophangen aan kapstok (jas in luizenzak), eten en drinken 
uit de tas halen, handen wassen, en beginnen aan de schooldag (binnen = beginnen). Leerlingen 
die met het bootje komen, komen binnen door de voordeur. De leerkracht die binnen staat doet 
voor hen open. Alle andere leerlingen komen binnen aan de achterzijde van de school (bij de 
zandbak).  
 
Heeft u een boodschap voor de leerkracht, dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind, mailen, 
bellen of uw boodschap doorgeven aan de leerkracht die op dat moment buiten staat.  
 
Ouders brengen leerlingen niet in school en blijven niet bij het raam staan om te zwaaien. 
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Ons advies en dringend verzoek om de dag zo rustig mogelijk te beginnen: breng uw kind(eren), 
neem direct afscheid en vertrek. 
 

Halen 
Aan het eind van de dag worden de leerlingen door hun leerkracht naar buiten gebracht. 
Groep 1 t/m 4 gaat naar buiten bij de onderbouwuitgang.  
Groep 5 t/m 8 bij de achteringang (bij de zandbak).  
Leerlingen die met het bootje naar huis gaan, verzamelen aan de voorkant van de school. 
Ouders/verzorgers wachten buiten langs het hek, op gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) van 
elkaar, dragen een mondkapje en laten de ruimte bij de deuren en de trappen vrij, zodat de 
leerkracht de leerlingen naar buiten kan begeleiden. 
De leerlingen die met het bootje gaan, verzamelen buiten bij de voordeur van de school. 
 

Vervoer naar school 
• Leerlingen komen zoveel mogelijk op de fiets naar school en stallen hun fiets in de 

fietsenstalling of fietsenrekken.  
• Leerlingen (en ouders) fietsen niet over het schoolplein. 
• Ouders laten hun fiets buiten de schoolhekken. 
• Ouders/verzorgers die met de auto komen, parkeren op de parkeerplaats aan de 

achterzijde van de school. Aan de dijk wordt niet geparkeerd. 
• Ouders/verzorgers die kinderen met de boot naar school brengen of halen, houden zich 

aan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.  

4. Hygiëne maatregelen op school  
• Leerkrachten maken na gebruik gedeelde materialen schoon (bedieningspaneel van 

koffiezetapparaat, kopieerapparaat, telefoon, laptop, muis e.d.). Water en zeep is hiervoor 
voldoende. 

• Dagelijks worden toiletten, deurklinken en lichtknoppen schoongemaakt (contactpunten) 
en prullenbakken geleegd.  

• Handen wassen in de klas.  
• 1 leerling tegelijk (per stamgroep) naar het toilet. 
• Leerkrachten gebruiken de personeelstoiletten en maken deze na gebruik schoon. 
• Materialen die door meerdere leerlingen of personeelsleden worden gebruikt, worden 

met regelmaat schoongemaakt met water en zeep. 
• Waar nodig: looproutes aangeven. 
• Bezoekers in de school desinfecteren hun handen bij binnenkomst en verklaren dat ze 

gezond zijn, dragen een mondkapje tot ze zitten en houden afstand van andere 
volwassenen. 

• Er wordt bijgehouden wie er buiten het reguliere personeel in de school aanwezig is. 
• Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te 

voorkomen. De leerkrachten en leerlingen wassen regelmatige de handen (minimale 
interval twee uur per wasbeurt). De leerlingen drogen hun handen af met papieren 
wegwerpdoekjes. In elk lokaal is voor de leerkracht desinfectie-gel beschikbaar, echter, 
handen wassen is effectiever. Deze gel mag vanwege gezondheidsrisico niet door 
leerlingen worden gebruikt! Bij de ingangen staat ook desinfectie-gel voor de bezoekers. 

• Terugkerende training en aandacht door leerkrachten voor routinematig handen wassen;  
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;  
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na de pauze, na 

hoesten of niezen, neus snuiten, na toiletgebruik. 
• Leerkrachten geven instructie om in de elleboog te hoesten/niezen;  
• In school alleen papieren zakdoekjes gebruiken; 
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• Leerkrachten geven instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.  
• Ventilatie is belangrijk. De school voldoet aan de eisen in het bouwbesluit. Dagelijks 

worden de lokalen een aantal keer gelucht: voor en na schooltijd en tijdens het 
buitenspelen van de leerlingen (kleine en grote pauze), worden door ramen en deuren 10-
15 minuten tegenover elkaar opengezet (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn).  

5. Leerlingen 
 Leerlingen nemen geen spullen van huis mee. 

 Leerlingen werken zoveel mogelijk samen in vaste groepen.  

 De samenwerkplekken en stille-werkplekken mogen gebruikt worden.  

 Wij werken niet met verdere cohortering omdat onze groepen al klein zijn. Doordat 
kinderen op diverse werkplekken kunnen zitten, zijn ze al meer verspreid in het gebouw. 

 Leerlingen van groep 7 en 8 worden dringend geadviseerd om mondkapjes te dragen. De 
school verplicht het niet, het mag wel.   

Zieke leerlingen 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen voor het onderwijs toe en volgt het meest recente 
landelijke protocol primair onderwijs. 
 
Alle leerlingen op de basisschool mogen naar school: 

- als ze af en toe hoesten, 
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoortsklachten zonder koorts of 

benauwdheid.  
 
Zij blijven thuis als: 

• als de leerling verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn); 

• als de leerling naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwdheid is en/of 
(meer dan incidenteel) hoest; 

• als zij getest gaan worden en/in afwachting zijn van het testresultaat 
• als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie 
• als het kind bij iemand in huis woont die, naast milde COVID-19 klachten, ook koorts heeft 

en/of last benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een 
negatieve testuitslag heeft; 

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind 
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt 
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.  

 
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig 
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook 
weer naar school. 
 
Zie voor meer informatie:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen 
  
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Hij/zij 
wordt direct opgehaald. Ouders blijven ook dan buiten.  
 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn), 

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is, 

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in 
isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 
thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts 
boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine 
(behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te 
blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft 
de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-
19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste 
contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een negatieve uitslag mag 
de leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer informatie zie: 
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco 

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat 
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor 
meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Iedereen met één of meer van eerdergenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. 
de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie 
voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts). 

 
Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19:  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
 
Een leerling die thuis is vanwege milde klachten, krijgt een weektaak van school. Indien mogelijk 
kan de leerling (via Teams) een instructie volgen die op school gegeven wordt. Leraren houden 
regelmatig contact (telefonisch/Teams) met deze leerlingen. Bovenstaande geldt ook als een 
leerling in quarantaine moet vanwege een positief geteste huisgenoot. 
  
Voor leerlingen in groep 1/2 is het ingewikkelder om werk mee naar huis te geven, zij leren veel 
spelenderwijs en in gezamenlijke activiteiten, vaak ook met behulp van materialen. Dat kan vaak 
niet thuis gedaan worden. Bij kleuters zal daarom met de leerkracht en de betreffende ouders 
afgesproken worden wat thuis gedaan kan worden. 
 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
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Leerlingen die thuis gehouden worden, maar niet ziek zijn, worden afwezig genoteerd, tenzij er 
gegronde reden is om een leerling thuis te houden. Dit verzuim wordt gemeld aan de 
leerplichtambtenaar.  
Leerlingen die zijn vrijgesteld van onderwijs, omdat zij of een gezinslid tot een risicogroep 
behoren, krijgen van school een weektaak. Leraren houden regelmatig contact 
(telefonisch/Teams) met deze leerlingen.  
 
De school adviseert ouders/verzorgers de leerling naar school te laten komen om een zo 
ononderbroken ontwikkeling door te laten maken, op cognitief vlak, maar ook vanwege het sociale 
aspect en de sociaal-emotionele vorming.  
Voor leerlingen die in quarantaine moeten omdat ze uit een land/gebied met een rood/oranje 
advies komen, hoeft de school geen (afstands)onderwijs te geven. Tevens is het geen reden voor 
verzuim. Verzuim is in dit geval ongeoorloofd. 

6. Ouders in en om de school  
Ouder(s)/verzorger(s) houden altijd 1,5 meter afstand van andere volwassenen. We vragen u 
dringend om als ouder hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Wij, leerkrachten en 
ouders/verzorgers, moeten hierin het goede voorbeeld geven en elkaar hierop ook vriendelijk 
aanspreken.  
 
Overige maatregelen rondom aanwezigheid ouder(s)/verzorger(s): 

• Ouders/verzorgers komen niet in school, ook niet om vergeten spullen e.d. te brengen of 
kinderen te brengen die te laat zijn. Ouders/verzorgers komen dan tot de buitendeur.    

• Ouders/verzorgers blijven niet bij het raam staan om te zwaaien en blijven niet op het 
plein achter na het brengen van hun kind(eren). 

• 1 ouder/begeleider per gezin brengt/haalt de kind(eren).  
• Ouders wordt verzocht om een mondkapje te dragen bij het halen/brengen. 
• Breng uw kind(eren), neem direct afscheid en vertrek. 
• Groepsactiviteiten, zoals vieringen, kunnen niet worden bijgewoond door 

ouders/verzorgers.  
• Ouders/verzorgers zijn bij voorkeur niet op schoolplein, tenzij u uw kind komt halen of 

brengen. Het is de bedoeling dat iedereen na schooltijd direct naar huis gaat (of de BSO). 
(zie ook bij halen/brengen) 
 

Gesprekken met ouders  
• Alle oudercontacten zijn digitaal, telefonisch of per mail. In overleg met de leerkracht is 

het mogelijk om buiten (op afstand) een gesprek te voeren. Als de situatie (zowel landelijk 
als regionaal en zeer plaatselijk) het toelaat, is een gesprek in school mogelijk onder de 
volgende voorwaarden: 
- op afspraak 
- na triage (gezondheidscheck) 
- desinfectie van handen 
- handhaving van 1,5 meter afstand 
- gebruik van een mondkapje tot de zitplaats bereikt is  

• Gesprekken waarbij andere deskundigen aansluiten worden zoveel mogelijk online 
gevoerd. 

7. Personeel 
• Alle personeel, mits gezond, werken volgens hun werkrooster.  
• Stagiaires en vaste externe begeleiders worden ingezet. Kortdurende stages worden niet 

toegestaan. 
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• Triage (gezondheidscheck) wordt toegepast bij bezoekers in de school. 
• We houden bij wie er in de school aanwezig is (geweest).  
• Extra (individuele) begeleiding wordt in overleg met de begeleider op school of op afstand 

gegeven (via bijv. Teams). Begeleiding door deze professionals mag in de school 
plaatsvinden, mits zij gezond zijn en 1,5 meter afstand tot personeelsleden houden. 

• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten.  
• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats, alle andere 

activiteiten, zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats. 
• Voor personeelsleden is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een 

mondneusmasker verplicht bij het verplaatsen in het gebouw. Ook kan een medewerker 
hiertoe zelf besluiten op overige momenten, ook in de klas.  

• Personeel ziet toe op naleving afspraken uit dit kwaliteitsprotocol. 
• Na lestijd gaan ook personeelsleden zo snel mogelijk naar huis. 

 

Ziek personeel 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe en het landelijk protocol primair 
onderwijs: https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/. 

 Een personeelslid blijft thuis bij: verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, 
hoesten/niezen, keelpijn/moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of koorts (boven 38 
graden), plotseling reuk-of smaakverlies (zonder neusverstopping).   

 Leerkrachten met corona gerelateerde klachten kunnen getest worden conform het 
landelijke testbeleid. Leerkrachten kunnen voorrang krijgen. Hiervoor nemen zij contact 
op met hun schoolleider.  

 Na een negatieve uitslag (testen mogelijk na de 5e dag), mag het personeelslid uit 
quarantaine. 

 Tot de uitslag bekend is, blijft de werknemer thuis.  

 Als een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat 
hij/zij naar huis.  

 In overleg met de leidinggevende wordt bepaald welke werkzaamheden vanuit huis 
gedaan kunnen worden. Tenzij de medewerker te ziek is, geeft de leerkracht die thuis 
moet blijven vanwege mogelijke besmetting met covid-19, afstandsonderwijs zoals in de 
periode van de schoolsluiting. Uitzondering: leerkrachten van groep 1/2, zij worden 
(indien mogelijk) vervangen.  

 Een leerkracht van de eigen school heeft de voorkeur bij invallen.  

 Als er geen invaller is, kunnen wij de groep geen onderwijs geven. Leerlingen worden dan 
niet verdeeld over de andere groepen of opgevangen op school, maar blijven thuis. Als 
een van de ouder(s) werkzaam is in een vitaal/cruciaal beroep vangen wij de leerling in 
een andere groep op.   

 Als er een groep naar huis moet, kan het zijn dat wij groepen rouleren, zodat niet telkens 
dezelfde groep naar huis moet.  

 Personeelsleden die in een risicogroep vallen, bespreken dit met hun directeur. 

 Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, idem. 

 Personeelsleden die niet in de risicogroep vallen, maar zich wel ernstig zorgen maken, 
idem. 

 Personeel dat uit een land met een oranje/rood advies komt (zie 
www.nederlandwereldwijd.nl) moet in quarantaine en mag geen les geven of op school of 
op het schoolplein komen (voor de laatste richtlijnen website rijksoverheid raadplegen).  

 Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met ouders/verzorgers of 
collega’s. School doet in principe geen mededelingen over (mogelijke) besmettingen, tenzij 
anders is afgesproken met de medewerker.  

 De Arbo-/bedrijfsarts kan betrokken worden. 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/
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Voor de handelingswijze in de hierna genoemde situaties wordt het meest recente landelijke 
protocol primair onderwijs gevolgd: 

 Als een personeelslid positief getest is op corona. 

 Als een personeelslid positief getest is op corona en een verminderde weerstand heeft.  

 Als iemand in het huishouden van het personeelslid (ook kinderen van 0-12 jaar) naast 
milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.   

 Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft.   

 Als het personeelslid geen 1,5 meter afstand houdt van een bevestigde 
patiënt/huisgenoot. 

 Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt.   
 
Specifieke maatregelen die van kracht zijn, zijn terug te vinden in het landelijk protocol (link 
hierboven), maar ook info over testbeleid, risicogroepen, zwangerschap, werk en covid. 

8. Overig 
Noodopvang 
Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is de school verantwoordelijk voor 
noodopvang voor leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen en voor leerlingen in 
kwetsbare posities. Voor de noodopvang gelden de thuisblijfregels zoals beschreven is bij Zieke 
leerlingen (of recente protocol, richtlijnen RIVM). 
Een lijst van cruciale beroepen (kinderen van ouders/verzorgers die hierin werkzaam zijn kunnen 
wel naar school) staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal 
beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen 
harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch 
naar de noodopvang brengen. Voor meer informatie over de noodopvang zie de website van de 
rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/kinderopvang-noodopvang. 
Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school -in overleg met de gemeente - bepaalt om welke 
leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het so, sbo en nieuwkomers. 
Daarnaast kan gedacht worden aan kinderen in ingewikkelde thuissituaties, met veel zorg in het 
gezin en met vve-indicatie. Een uitgebreide lijst van kinderen in kwetsbare posities is terug te vinden 
in de Q&A van het Ministerie van OCW 
 

Thuisquarantaine na verblijf in buitenland 
Ouders, onderwijspersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in Nederland 
- na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de 
vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in 
thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een negatieve test is geen vervanging van de 
thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test moeten zij 10 dagen thuisblijven. Zie voor meer 
informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-ineigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland .  
 
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het 
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school 
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. 
 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-ineigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-ineigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland
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Thuisquarantaine n.a.v. een besmetting op school 
Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en 
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van 
de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- 
en 2-contacten zoals verwoord in de handreiking bco  

• (https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen ) gaan in 
quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. 
Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. 
Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een 
deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken 
worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten 
(categorie 3), waarvoor geldt: testen op dag 5 na het laatste contact wordt geadviseerd en 
geen quarantaine.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste 
contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in 
quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

 

Bij het benutten van de schoolaccommodatie voor andere activiteiten dan onderwijs 
(Dorpshuis-aula):  

• Als de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd wordt aan 
externen, dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes (max. 30 personen 
met inachtneming van 1,5 meter afstand).  

• Op dit maximum van 30 personen geldt een uitzondering wanneer de 
schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd wordt aan externen die 
vallen onder de volgende omschrijving: ‘gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, 
kunst-, sport-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 
jaar. En de personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden’. Zie ook:  

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten 

 
 
 

 

 

Opstartprotocol i.g.v. quarantaine school (mrt 2021) 
 
In geval van quarantaine op school gaan we over op thuisonderwijs.  
 
We hebben (maximaal) 1 dag nodig om over te schakelen, denk aan aanpassingen in de weektaken, 
voorbereiden online instructies, materialen meegeven, eventueel laptops uitlenen e.d. De 
verwerkingssoftware is waarschijnlijk na februari niet meer beschikbaar. Dus boeken en schriften zijn 
nodig om het schoolwerk te maken. 
 
Noodopvang is niet mogelijk bij quarantaine van de school. Tenzij na de vijfde dag een leerkracht 
negatief getest is. Ook de leerling moet na de vijfde dag een negatieve testuitslag hebben. Deze 
noodopvang is alleen, onder de bovengenoemde voorwaarden, beschikbaar voor ouders in cruciale 
beroepen of “kwetsbare” leerlingen (in overleg met de school(leiding).  

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten
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Groep 3 t/m 8: 
Dag 1 
Kinderen hebben een grote tas op school. Hierin kunnen alle spullen verzameld worden die mee naar 
huis moeten. Materialen moeten worden opgehaald op school of meegegeven (afhankelijk van het 
moment dat duidelijk wordt dat de school in quarantaine moet). 
Leerkracht maakt een instructierooster, mailt dat naar ouders en zet de instructies klaar in Teams 
voor de leerlingen.  
 

Dag 2:  

Lessen starten volgens planning.  
Overige informatie (bijv. nieuwe weektaken) worden gemaild naar ouders en leerlingen.   
 

Weer naar school 
Alle schoolspullen mee naar school. Lessen worden vervolgd zoals normaal.  
Thuisblijvers sluiten via Teams (vanuit thuis) aan bij de instructies die op school plaatsvinden.  
 

Groep 1/2  
Groep 1/2 hoeft geen spullen op te halen. De leerkracht mailt op dag 1 opdrachten voor groep 1-2 
aan ouders.  
Zodra we weer naar school kunnen, kan groep 1/2 starten zoals gewoonlijk.  
  
 
 


